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FeWe PROTEKT Mentőkészlet  
aknákban, tartályokban beszállással végzett munkákhoz 
 
A készlet elemei: 

 PROTEKT TM9-N típusú háromlábú menőállvány - alumínium 
 PROTEKT CRW 300 – mentőcsörlővel kombinált 

zuhanásgátló, 25 m-es acélkötéllel 
 RUP-502U típusú mentőcsörlő 20 m-es acélkötéllel 
 PROTEKT P10 R típusú leesés ellen védő és 

mentéshez is alkalmazható testheveder 
 AX 016 Tároló táska a TM9-N típusú mentőállványhoz 

(1800 x 230 x 200 mm) 
 AX 012 Kötélzsák a testheveder és a tartozékok tárolására 

 
 
TM9-N típusú háromlábú mentőállvány 
alumíniumból, állítható lábakkal - EN 795 B osztály 
Ezt a gyorsan felállítható háromlábú mentőállványt a 
fejrészébe beépített csigákkal és a hozzá tartozó gyorsan 
szerelhető tartókkal kifejezetten a PROTEKT CRW 
visszahúzható típusú zuhanásgátló mentőcsörlőkkel  
együtt történő alkalmazáshoz fejlesztették ki.  
Fontosabb jellemzői: 

 Terhelhetősége max. 3 személy (500 kg) 
 Magassága 153 - 210 cm-ig állítható (Kikötési pont), 
 Súlya kb. 15,45 kg – stabil alumínium konstrukció, 
 A lábak által befogott kör átmérője 109 és 150 cm között állítható, 
 3 db beépített fordítócsiga a csörlők köteleihez 
 A fejrészben 3 oldalsó függesztési pont. a kezelő személyek leesés elleni 

védelmére használható kikötési pont. 
 Méret szállítási helyzetben: 176 x 26 x 23 cm 
 Gyorsan felállítható és szétszerelhető, 

Gyors mentés a PROTEKT CRW mentőcsörlővel kombinált zuhanásgátlóval, csak egy kezelő 
személlyel. 
 Cikkszám  
TM9-N Háromláb:  AT011-N  
 
Alumínium házas CRW 200 típusú zuhanásgátló integrált mentőcsörlővel  
EN360:2002 és EN1496 szabványok szerint 
 
A CRW 200 egy visszahúzható típusú zuhanásgátló és egy mentő emelőcsörlő kombinációja. 
A ház alumíniumötvözetből készül. A CRW 200 mentő emelőcsörlő horganyzott acélkötéllel 
van felszerelve. 
 
Műszaki adatok: 
Összekötő elem:  15 m acélkötél, 
Készülék háza:  alumínium 
Súlya:  11 kg 
Méretek:  300 x 230 x 175 mm 
Karabiner nyitása: 24 mm 
 
 Cikkszámok  
CRW 200:  CRW200-2ASI015  
Tartó:  PAD100-310-STPO  
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RUP 502-U típusú csörlő 
 
A TM9-N típusú háromlábú mentőállványra felszerelhető kézi 
hajtókaros kötélcsörlő terhek és személyek könnyű emelésére és 
süllyesztésére szolgál.  
 
Műszaki adatok: 
Maximális terhelés: 140 kg 
Kötél keresztmetszete és anyaga: Ø 6,3 mm-es horganyzott acél 
Kötél max. hossza: 20 m 
Súlya: 13 kg 
 
Alkalmas az összes PROTEKT háromlábú mentőállványhoz. 
  Cikkszámok   
RUP 502-U: AT502SDWUTB-20  
 
A tartó a RUP 502-U típusú csörlő része. 
 
PROTEKT P10 R leesés ellen védő és menéshez is alkalmas  
testheveder – EN 361:2002, 1497:2007 
 
Leesés elleni védelemhez és kimentéshez, különösen zárt terekben 
 – aknákban, tartályokban – beszállással végzett munkákhoz kialakított 
testheveder.  
A készlet 1-1 db M-XL és XXL méretű testhevedert tartalmaz 
 
A 45 mm széles textil hevederekből álló testhevederen két 
„D” gyűrű található. Az egyik a mellen a másik a háton.  
Egy harmadik bekötési pont a vállak fölött helyezkedik el.  
Ezt lehet a sérült személy mentéséhez használni.  
A hevederek a comboknál és a derékon állíthatók. 
Igény esetén a készlethez más típusú testhevederek is 
választhatók. 

Cikkszám:  AB 110 03 M-XL  
AB 110 03 XXL  

 
Tároló táskák a mentőkészlethez 
 

1. 80 L-es Kötélzsák a testheveder és a csörlők tárolására. 
Méret: 800 x 400 x 400 mm 
Cikkszám: AX 012 01  

 
 
 
2. Erős táska két hordozó füllel és cipzárral a háromlábú állványok 

szállítására és külső behatások elleni védelmére kialakítva. 
Mérete: 160 x 30 x 30 cm, kb. 148 l 
Cikkszám: AX 016 01  

 
 
 
 
Magyarországi forgalmazó: 
 
FeWe Biztonságtechnika Kft. 
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80. 
www.fewe.hu 


